
Rehabilitacja w żarowskim szpitalu
Po kilkuletniej przerwie Poradnia 
Rehabilitacyjna przy żarowskim szpitalu 
znów przyjmować będzie pacjentów. 
Jej działalność jeszcze do niedawna stała 
pod znakiem zapytania. O wszystkim miał 
zadecydować Narodowy Fundusz 
Zdrowia i choć szpital nie
uzyskał na ten rok kontraktu na 
świadczenie bezpłatnych usług, 
rehabilitacja w końcu ruszy w Żarowie. 

r Więcej na stronie 3.
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Zwykle na miejscu zdarzenia to oni są
pierwsi. Podejmują się każdej interwencji 
i są zawsze gotowi do niesienia pomocy.

Gmina

3

Strażacy 
podsumowali rok

Aktualności

5

Podsumowanie 
roku sportowego
Oddajemy w Państwa 
ręce podsumowanie
roku sportowego. 8

Sport
naStĘpnY 

nUMeR

StYCznIa
28

Jest ich siedemnastu. Or-
ganizują życie we wsiach, 

aktywizują ich mieszkańców 
i pracują na rzecz lokalnego 
społeczeństwa. Na co dzień, 
oprócz zawodowych obo-
wiązków często sami wy-
znaczają sobie zadania. 

Aranżują życie na wsi, or-
ganizują zebrania wiejskie, 
zbierają podatki, integrują 
i wreszcie po prostu zwyczaj-
nie służą dobrą radą. Są ener-
giczni i spontaniczni. 

 ˕ Ciąg dalszy na str. 5

Sołtysi zakończyli kadencję

Na zdjęciu od lewej: sołtys Bukowa Henryk Rycerz, sołtys Pyszczyna Ryszard Pawlik, 
sołtys Pożarzyska Łukasz Brańka, sołtys Zastruża Wojciech Elżbieciak, sołtys Imbramowic 
Marek Fita, sołtys Marcinowiczek Eugeniusz Bernatowicz, sołtys Mrowin Krystyna 
Popek, sołtys Łażan Danuta Gadzina, sołtys Kalna Janina Jarosz, sołtys Gołaszyc 
Jolanta Kozów, sołtys Siedlimowic Beata Śliwa, sołtys Mikoszowej Marta Wądołowska 
oraz sołtys Przyłęgowa Agnieszka Proniewicz. Na zdjęciu brakuje sołtysa Bożanowa 
Izabeli Girnyk i sołtysa Mielęcina Pawła Świętaka. W listopadzie ze swojej funkcji 
zrezygnował Piotr Chruścicki, który pełnił funkcję sołtysa Wierzbnej.

Licytacja prowadzona z wielką dozą humoru przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady 
Miejskiej oraz radną Rady Miejskiej i ich opiekunem Iwoną Nieradka zdziałały cuda. 
Tutaj do puszek trafiło w sumie 3.984.48 złotych. 

Ciężkie puszki z datkami, 
jasełka, licytacje i mnó-

stwo atrakcji dla starszych 
i tych młodszych przygoto-
wanych przez żarowskie Baj-
kowe Przedszkole i Gminne 
Centrum Kultury i Sportu. 

Masa pozytywnych wrażeń 
i niezapomniane chwile. Tak 
Żarowianie bawili się podczas 
23. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Za zebra-
ne pieniądze zostanie zakupiony 
sprzęt, który trafi na oddziały pe-
diatryczne i onkologiczne oraz 
na podwyższenie standardów 

Żarów dla WOŚP

opieki seniorów. Tego dnia na 
ulicach Żarowa trudno było 
znaleźć osobę bez charaktery-

stycznych serduszek Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 ˕ Więcej na str. 4
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Kronika Policyjna
Pijany kierowca 
wjechał do rowu

Zatrzymanie prawo jazdy 
na co najmniej 6 miesięcy, 
kara grzywny i kara pozba-
wienia wolności do trzech 
lat. Takie konsekwencje 
czekają kierowcę, który 
spowodował wypadek na 
drodze w kierunku Osie-
ka. Pijany kierowca, który 
w swoim aucie wiózł pijaną 
pasażerkę zakończył swoją 
podróż w przydrożnym ro-
wie. Nietrzeźwa pasażerka 
i kierowca Forda Mondeo, 
ze względu na obrażenia tra-
fili do szpitala. Teraz odpo-
wiedzą za to przed sądem.

Nie daj się oszukać 
na Allegro

Allegro to największy ser-
wis aukcyjny w polskim 
internecie. Sprzedawać i ku-
pować może tu każdy. Ale 
to też duża pokusa dla inter-
netowych oszustów. Jak nie 
dać się nabić w butelkę i nie 
stracić swoich pieniędzy? - 
Wiele osób ma z początku 
obawy przed kupowaniem 

na aukcjach internetowych. 
Szybko jednak nabierają do 
nich przekonania. Nie należy 
jednak tracić czujności. Pa-
miętajmy o tym, że płatność 
za pobraniem wcale nie jest 
taka bezpieczna, korzystajmy 
z numerów kont podanych 
w opisie aukcji i zwracaj-
my uwagę na zdjęcia. Jeśli 
sprzedawca ma na koncie 10 
tysięcy zakończonych aukcji, 
to informacja o 99 procen-
tach pozytywów oznacza, że 
aż 100 aukcji zakończyło się 
komentarzami neutralnymi 
lub negatywnymi. Patrzmy 
na twarde liczby, a nie sta-
tystyki. I pamiętajmy, że na 
aukcji nie zawsze jest taniej 
– mówi Janusz Kozendra 
komendant żarowskiego ko-
misariatu policji. 

Do żarowskiego komisa-
riatu policji często spływa-
ją informacje o oszustwach 
internetowych. I często po-
szkodowanymi są również 
mieszkańcy gminy Żarów. 

Włamanie do kopalni
Nieznany sprawca włamał 

się do biura kopalni w Ła-
żanach i ukradł z sejfu pie-
niądze. Jego łupem padło 
dokładnie 18.600 złotych. 
Żarowscy policjanci prowa-
dzą czynności zmierzające 
do ustalenia tożsamości zło-
dzieja. Grozi mu od roku do 
10 lat pozbawienia wolności. 

19 i 17 – latek złapani 
z narkotykami

Dwóch mieszkańców Ża-
rowa usłyszy zarzuty posia-
dania narkotyków. Grozi im 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności. - W sobotę, 3 stycz-
nia policjanci zatrzymali 
dwóch młodych mężczyzn, 
którzy posiadali przy sobie 
nieznaczną ilość marihuany. 
Funkcjonariuszy zaintere-
sowało dziwne zachowanie 
mieszkańców, którzy na ich 
widok zaczęli nerwowo się 
zachowywać. Młodzi Żaro-
wianie zostali zatrzymani 
wieczorem w okolicach ulicy 
Armii Krajowej – informuje 
Janusz Kozendra, komen-
dant policji w Żarowie. 

Oprac. Magdalena Pawlik

Wizyta Świętego Mikołaja była największą niespodzianką na zabawie 
w Siedlimowicach. Choć nie zabrakło również wspólnych integracyjnych zajęć. 

Prezenty, słodki poczęstu-
nek i dużo dobrej zaba-

wy. Taką niespodziankę dla 
najmłodszych przygotowa-
li sołtys Siedlimowic Beata 
Śliwa i cała Rada Sołecka. 
Tradycji stało się zadość 
i wszystkie dzieci odwiedził 
również Święty Mikołaj. 

– Każdego roku, z pomo-
cą i wsparciem przedstawi-
cieli naszej Rady Sołeckiej 
przygotowujemy dla dzieci 
imprezę mikołajkową. Do 
świetlicy wiejskiej przybywa 
także Mikołaj i obdarowu-
je wszystkich świątecznymi 
upominkami. To już trady-
cja w naszej wsi. Składam 

foto, mikołaj Siedlimowice, jpg
Wizyta Świętego Mikołaja była największą niespodzianką na zabawie w Siedlimowicach. 
Choć nie zabrakło również wspólnych integracyjnych zajęć. 

Na mikołajkowej 
zabawie w Siedlimowicach

Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania Bogdanowi Bey-
ster – właścicielowi firmy Beyster International Sp. z o.o. w Śmiałowicach 
za ufundowanie paczek, Elżbiecie i Zygmuntowi Korta oraz radnemu 
Mieczysławowi Myrta za wsparcie finansowe, Marii i Janowi Markie-
wicz, Ewie Morawskiej, Agnieszce Denes, Krystynie Krogula, Marcie 
i Izie Śliwa, Dorocie Killich za zaangażowanie w zorganizowanie zabawy. 

serdeczne podziękowania 
fundatorom mikołajko-
wych paczek oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się 

w zorganizowanie świątecz-
nej zabawy – mówi Beata 
Śliwa sołtys Siedlimowic.

→ W Radzie Powiatu pracu-
je 25 radnych. Starostą został 
Piotr Fedorowicz, a wicesta-
rostą Zygmunt Worsa. 

→ W grudniu 2014 roku 
odbyły się trzy sesje rady 
powiatu i posiedzenia wszyst-
kich komisji. Ostatnia sesja, 
30 grudnia była sesją budże-
tową. Uchwała budżetu na 
rok 2015 została pozytyw-
nie przegłosowana głosami 
koalicji rządzącej w powie-
cie Świdnica: PO – PSL – 
SLD - „Razem dla Powiatu” 
- „Wspólny Powiat” - „Sabina 
Cebula Porozumienie – dla 
gminy, dla powiatu”. Na rok 
2015 dochody budżetu po-
wiatu planowane są w kwocie 

Wieści z Powiatu
129.108.591 zło-
tych, a wydatki 
124.544.966 zło-
tych. Ponieważ 
z powodu trud-
ności finanso-
wych w powiecie 
realizowany jest 
program napraw-
czy, w 2015 roku 
starosta i koalicja 
rządząca planuje 
zlikwidować kilka 
szkół i zreduko-
wać wydatki na kulturę oraz 
promocję. Drastycznie obni-
żono wydatki na infrastruk-
turę. Na budowę i remonty 
chodników zaplanowano 
tylko 100.000 złotych we 
wszystkich miejscowościach 

w powiecie. Mamy 
nadzieję, że w cią-
gu roku sytuacja fi-
nansowa powiatu 
poprawi się i moż-
liwa będzie realiza-
cja zadań z zakresu 
infrastruktury dro-
gowej. 

→ I jeszcze jed-
na wiadomość. Na 
ostatniej sesji, 30 
grudnia radny PSL 

Zygmunt Bednarz złożył re-
zygnację z mandatu radnego 
powiatu z przyczyn osobis-
tych. Tak więc w najbliższych 
dniach poznamy nazwisko no-
wego radnego z PSL z okrę-
gu nr 2.

Urszula Ganczarek, 
radna powiatu 
świdnickiego

Informacje w sprawie konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny w przedmio-
cie zmiany granic miasta Żarów
I. Burmistrz Miasta Żarów informuje, iż w dniach 12-26 stycznia 2015r. przeprowadzone zostaną 
konsultacje z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny w sprawie zmiany granic miasta 
Żarów poprzez włączenie do obszaru miasta Żarów części wsi Mrowiny.
II. Konsultacje odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej, która do pobrania będzie:
1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie
2. u sołtysa wsi Mrowiny
III. Wypełnione ankiety mieszkańcy miasta Żarów oraz wsi Mrowiny będą mogli składać w miej-
scach ich udostępnienia, gdzie również będzie można zapoznać się z mapą ewidencyjną, na której 
zaznaczona będzie przyłączana część wsi Mrowiny.
IV. Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Konsultacje z mieszkańcami 

Posługują się podrobio-
ną legitymacją policyjną. 

I pod policyjną „przykrywką” 
okradają mieszkania. Krad-
ną telefony, wartościowe 
przedmioty, pieniądze i do-
kumenty. 

Żarowska policja ostrzega 
przed oszustami, którzy okra-
dają metodą „na policjanta”. 
Tylko w samej Świdnicy po-
licja odnotowała serię takich 
zdarzeń. Dwa z nich nieste-
ty były skuteczne. - Apeluje-
my o ostrożność, szczególnie 

osób starszych, które stano-
wią łatwy cel dla różnych 
grup przestępczych i oszu-
stów. O czujność prosimy tak-
że rodziny, by uświadamiały 
seniorów i uczulały ich na te-
go typu nieuczciwe działania. 
Pamiętajmy, że najlepszym 
zabezpieczeniem przed oszu-
stami jest nasza czujność – 
apeluje Janusz Kozendra, 
komendant żarowskiego ko-
misariatu policji.

Policja apeluje, aby przed 
wpuszczeniem kogokolwiek 

podającego się za funkcjona-
riusza do domu i w przypadku 
jakiś podejrzeń niezwłocznie 
zadzwonić pod nr tel. 74 858 
05 77 lub 997 i zweryfikować, 
czy rzeczywiście w tym miej-
scu prowadzone są policyjne 
czynności. 

Oszuści podający się za poli-
cjanta legitymują się fałszywi 
legitymacjami i pod preteks-
tem przeszukania mieszkania 
okradają mieszkańców. 

Magdalena Pawlik

Uwaga! Złodzieje podają się 
za policjantów

Ogłoszenia drobne
→ Sprzedam w Żarowie 2 pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ok. 280 m2. Cena do negocjacji. 
Tel. 668 453 608, 74 858 02 48
→ Sprzedam mieszkanie w Żarowie o pow. 49,75 m2 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka+WC, 
ogrzewanie na piece, wysoki parter. Do mieszkania przynależy komórka. Cena 90 tys. zł. Kontakt: 
605 645 487
→ Sprzedam mieszkanie w Mrowinach 36 m2, I piętro. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, 
garaż, duży ogród. Ogrzewanie gazowe. Tel. 516 989 319
→ Wynajmę lokal w Żarowie 23 m2, z toaletą, klimatyzacją, rolety antywłamaniowe. 
Przystosowany pod zakład fryzjerski, można również pod inną działalność. Tel. 516 989 319
→ Sprzedam w Żarowie  atrakcyjną działkę budowlaną, w pełni uzbrojoną, na Osiedlu Piastów 
ul. H. Pobożnego, pow. 991 m2. Cena do negocjacji. Tel.0049 1791124606, 0049 1799665599

Wiadomość na miejscu 
– ul. Dworcowa 2A
(budynek „Nefrytu”) lub 
pod tel. 74 85 70 868.

Pizzeria „U Daniela”
zatrudni młodych mężczyzn



3nr 01 / 16 stycznia 2015 GMinA «

O wszystkim miał zadecy-
dować Narodowy Fundusz 
Zdrowia i choć szpital nie 
uzyskał na ten rok kontraktu 
na świadczenie bezpłatnych 
usług, rehabilitacja w końcu 
ruszy w Żarowie. Taką decy-
zję w porozumieniu z dyrek-
torem Narodowego Funduszu 
Zdrowia Wiolettą Niemiec 
i dyrektorem świdnickiego 
szpitala „Latawiec” Grze-
gorzem Klocem podjął bur-
mistrz Leszek Michalak. 
Gmina dofinansuje mieszkań-
com zabiegi rehabilitacyjne. 
Pierwsze z nich ruszą od lute-
go. – Pracownia rehabilitacji, 
która funkcjonuje w naszym 
szpitalu jest w pełni gotowa 
pod względem wyposażenia 
do uruchomienia bezpłatnych 
świadczeń. Placówka spełnia 
określone standardy. Szpital jed-
nak nie uzyskał kontraktu z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, 
ale zarówno wola i zaangażo-
wanie burmistrza Żarowa i dy-
rektora świdnickiego szpitala 
były na tyle duże, że wspólnymi 
siłami tę poradnię otworzymy 
– zaznacza Dorota Podwórna, 
ordynator żarowskiego szpitala. 

Rehabilitacja w żarowskim szpitalu

Żarowianie będą znów mogli korzystać z Poradni Rehabilitacyjnej w Żarowie. Wymagało to jednak wielu ustaleń. 

Po kilkuletniej przerwie Poradnia Rehabilitacyjna przy żarow-
skim szpitalu znów przyjmować będzie pacjentów. Jej dzia-

łalność jeszcze do niedawna stała pod znakiem zapytania. 

 Jak korzystać 
z Poradni Rehabilitacyjnej?

1. Udajemy się do lekarza po skierowanie na 
zabiegi fizjoterapeutyczne do Poradni Rehabi-
litacyjnej
2. Z  ważnym skierowaniem przychodzi-

my do szpitala w Żarowie po kartę zabiegów (kartę zabiegów  
będzie można otrzymać w szpitalu od poniedziałku do piątku, 
w godz. 13.00-14.30)
3. Z dokumentami – skierowaniem i kartą zabiegów docieramy do 
Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” przy ul. Piastowskiej 10 
w Żarowie. Tutaj chętni mieszkańcy dokonają swojej rejestracji oraz 
otrzymają decyzję o dofinansowaniu (do Żarowskiego Stowarzyszenia 
„Edukacja” można zgłaszać się we wtorki i czwartki w godz. 14.30-
16.00. Zgłoszenia przyjmować będzie Mariola Zawisza w siedzi-
bie księgowości w żarowskim gimnazjum). Z tego rozwiązania 
korzystać będzie mogło 25 pacjentów miesięcznie. Pozostali 
chętni zapłacą już całościową kwotę.
4. Mieszkańcy korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, po otrzy-
maniu skierowania i karty zabiegów ze szpitala będą musieli również 
udać się do Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, które przekaże tę 
informację do Ośrodka Pomocy Społecznej. Podopieczni żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z ważną decyzją o całościowym finanso-
waniu dla nich zabiegów udadzą się do szpitala. Tam skorzystają z bez-
płatnej rehabilitacji.
5. Pozostali mieszkańcy ze skierowaniem, kartą zabiegów i de-
cyzją Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” będą również 
mogli korzystać z zabiegów, które w 50 procentach dofinansuje 
dla nich gmina. Taką decyzję przyniosą do szpitala. 
6. Rejestrować będzie można się od 19 stycznia. Pierwsze zabie-
gi ruszą już w lutym. 

Mariusz Borowiec, 
radny Rady Miejskiej 

rehabilitacyjnych, tutaj na 
miejscu w Żarowie. Jedynym 
warunkiem uzyskania połowy 
kosztów świadczeń jest posia-
danie ważnego skierowania 
od lekarza na zabiegi fizjote-
rapeutyczne. Umowę z gminą 
podpisaliśmy na rok – mówi 
Helena Słowik, prezes Ża-
rowskiego Stowarzyszenia 
„Edukacja”. 

Z pięćdziesięcioprocento-
wego dofinansowania za-
biegów przez gminę będzie 
mogło korzystać 25 pacjen-
tów miesięcznie. Mieszkań-
cy pobierający świadczenia 
pomocy społecznej zostaną 
objęci stuprocentowym do-
finansowaniem i z Poradni 
Rehabilitacyjnej skorzystają 
bezpłatnie. W tym przypad-

ku potrzebna będzie jed-
nak decyzja z żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. – Rehabilitacja będzie 
miała formułę otwartą. Mie-
sięcznie dofinansujemy 750 
zabiegów dla naszych miesz-
kańców. Do końca wspólnie 
z poseł Izabelą Katarzyną 
Mrzygłocką, dyrektorem 
świdnickiego szpitala Grze-
gorzem Klocem i prezesem 
Żarowskiego Stowarzysze-
nia „Edukacja” Heleną Sło-
wik walczyliśmy, aby szpital 
otrzymał kontrakt z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. De-
cyzja była jednak odmowna. 
Nie było innej opcji, jak za-
stosować rozwiązanie zastęp-
cze – podkreśla burmistrz 
Leszek Michalak.

Rejestracja pacjentów będzie 
możliwa od 19 stycznia. Po 
otrzymaniu skierowania od le-
karza, które będzie niezbęd-
nym dokumentem dla każdego 
pacjenta, dalszą organizacją 
zabiegów dla mieszkańców 
zajmie się Żarowskie Stowa-
rzyszenie „Edukacja”. To tutaj 
mieszkańcy będą mogli do-
konać rejestracji i otrzymać 
decyzję o dofinansowaniu 
świadczeń. – Rozwiązanie, 
które proponujemy naszym 
mieszkańcom to dobre roz-
wiązanie na dziś, na teraz, 
na rok. Podjęliśmy się tego 
zadania jako Stowarzyszenie, 
bo wiemy, jak bardzo jest to 
ważne. Umożliwimy pacjen-
tom za dużo mniejsze pienią-
dze korzystanie z zabiegów 

Ponad 41 milionów złotych 
po stronie dochodów 

i  ponad 40 milionów zło-
tych po stronie wydatków. 
Tak w liczbach wygląda tego-
roczny budżet Żarowa, który 
tuż przed zakończeniem 2014 
roku przyjęli jednogłośnie ża-
rowscy radni Rady Miejskiej. 

Jest konkretny, dobrze skon-
struowany i nastawiony na 
rozwój. Wśród wydatków naj-
ważniejszą jego pozycję stano-
wią środki na inwestycje,  na 
które gmina Żarów przeznaczy 
prawie 6 milionów złotych. - 
Nowy budżet Żarowa to w du-
żej mierze realizacja nowych 
inwestycji i dokończenie bu-
dowy basenu, inwestycji długo 
oczekiwanej przez wszystkich 
mieszkańców. Nie zabraknie 
też przedsięwzięć wiejskich. 
Powstaną kolejne drogi na te-
renie naszych sołectw, ruszymy 
również z rozbudową i kolejny-
mi doposażeniami świetlic wiej-
skich. Zabezpieczyliśmy także 
środki finansowe na zakup no-

Nowy rok z nowym budżetem

wego samochodu strażackiego. 
W tym roku żarowska jednostka 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
wyposażona zostanie w nowy 
nabytek. Będzie to pierwszy cał-
kowicie nowy wóz bojowy, który 
zasili szeregi strażaków – wyjaś-
nia burmistrz Leszek Michalak.

Budżet w takim kształcie 
wcześniej pozytywnie zaopinio-
wała Regionalna Izba Obrachun-
kowa we Wrocławiu. Zyskał on 
także pozytywną opinię wszyst-
kich stałych komisji Rady Miej-
skiej. Został również poparty 
przez klub radnych Wspólnoty, 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i „Razem dla Żarowa”. 
- Przedłożony na grudniowej 
sesji projekt budżetu na 2015 

rok to przede wszystkim budżet 
prorozwojowy. Jego najważniej-
szym elementem są inwestycje. 
Za każdą z nich stoją potrzeby 
mieszkańców. Jak co roku, duża 
część środków finansowych zo-
stanie przeznaczona na oświatę 
i pomoc społeczną. Ale nie tylko. 
Nowy budżet zakłada również 
utrzymanie wysokich wydatków 
na edukację, gospodarkę miesz-
kaniową, kulturę, utrzymanie 
bezpieczeństwa, dofinansowanie 
stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych i wiele innych ważnych 
zadań. Uchwalony budżet jest 
nie tylko wyższy od budżetów 
lokalnych i porównywalnych 
często gmin z terenu powiatu 
świdnickiego, Dobromierza, Ja-

worzyny Śląskiej czy Marcino-
wic. Jest także wyższy od budżetu 
uchwalonego rok temu. A więk-
sze zasoby finansowe naszego 
budżetu oznaczają dla nas prze-
de wszystkim większe możliwości 
realizacji zadań i dalszy kon-
sekwentny rozwój gminy – za-
znacza skarbnik gminy Renata 
Dawlewicz.

Przygotowany projekt nowego 
budżetu na 2015 rok nie budził 
żadnych wątpliwości radnych. 
Żarowscy radni Rady Miejskiej 
na ostatnim posiedzeniu w sta-
rym roku, 23 grudnia przyjęli 
go jednogłośnie.

Magdalena Pawlik

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli również wieloletnią prognozę 
finansową na lata 2015-2025 oraz uchwalili najważniejszy dokument finansowy, 
budżet na 2015 rok. 

Projekt budżetu przygotowany przez burmistrza spotkał się z jednomyślnością 
wszystkich radnych. Nie wzbudził żadnych wątpliwości. Został przyjęty na 
ostatniej sesji w 2014 roku. 

Komentarze radnych Rady Miejskiej
Projekt uchwały został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach 
publicznych oraz dostosowany do potrzeb gminy i wpisuje się w strategię jej 
dalszego rozwoju. Uwzględnione zostały w nim zadania inwestycyjne oraz 
zadania bieżące gminy. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej rela-
cje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w ustawie 
o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłuże-
nia. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał 
pozytywne opinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały 
budżetowej na rok 2015. Klub radnych Wspólnota wydał pozytywną opinię 
o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Iwona Nieradka, 
radna Rady Miejskiej, 
przewodnicząca 
klubu Wspólnota

Wiadomość na miejscu 
– ul. Dworcowa 2A
(budynek „Nefrytu”) lub 
pod tel. 74 85 70 868.



4 www.um.zarow.pl» AktuAlności

Żarów dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Ciężkie puszki z datkami, jasełka, licytacje i mnóstwo atrak-
cji dla starszych i tych młodszych przygotowanych przez 

żarowskie Bajkowe Przedszkole i Gminne Centrum Kultury 
i Sportu. Masa pozytywnych wrażeń i niezapomniane chwile. 
Tak Żarowianie bawili się podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Za zebrane pieniądze zostanie zakupio-
ny sprzęt, który trafi na oddziały pediatryczne i onkologiczne 
oraz na podwyższenie standardów opieki seniorów. 

Tego dnia na ulicach Żaro-
wa trudno było znaleźć oso-
bę bez charakterystycznych 
serduszek Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Żarowski sztab pracował in-
tensywnie. Wolontariuszy 
można było spotkać dosłow-
nie wszędzie. Nie odstra-
szył ich ani silny wiatr ani 
padający deszcz. 

W całej gminie na rzecz 
potrzebujących pracowało 
50 wolontariuszy. Do ich 
puszek trafiło w tym roku 
dokładnie 19.231,029 zło-
tych, 19,58 euro, monety 
walut obcych i złoty krzy-
żyk. - Tegoroczny finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Żarowie zakoń-
czyliśmy z bardzo dobrym 

wynikiem. Choć nie udało 
się pobić zeszłorocznego re-
kordu Żarowianie pokazali, 
że mają wielkie serca. Jak 
zawsze Żarów zagrał z przy-
tupem, a mieszkańcy nie po-
żałowali również grosza na 
licytacjach – cieszy się Bea-
ta Jurczak szefowa sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Żarowie.

Organizatorzy 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękują za pomoc i zaangażowanie
wolontariuszom, fundatorom „gadżetów” na licytację, uczestnikom, artystom i wszystkim, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie

Jako pierwsze świąteczne granie rozpoczęło Bajkowe Przedszkole w Żarowie. Wśród atrakcji przygotowanych przez 
placówkę były jasełka w wykonaniu trzylatków, aukcja piernikowych serc, świątecznych ozdób i prac przygotowanych 
przez rodziców przedszkolaków, kiermasz kartek okolicznościowych, zabawy i konkursy. Nie zabrakło również słodkich 
pyszności w świątecznej kawiarence.

Rzesza wolontariuszy uzbrojonych w puszki, identyfikatory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pełna nadziei na 
„wielką kasę” od samego rana w niedzielę, 11 stycznia wyruszyła na podbój serc mieszkańców Żarowa. Na zdjęciu 
wolontariuszki z żarowskiego sztabu: od lewej Wiktoria Legiejew, Katarzyna Pszonka, Małgorzata Kołodka, Klaudia 
Stankowska, Martyna Chodurek. 

Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grali artyści w każdym wieku. O młodych mieszkańcach nie 
zapomnieli również żarowscy artyści. Zajęcia dla dzieci prowadzili Wanda Hüpner, Weronika Przewoźna, 
Małgorzata Salwowska, Marta Dobrowolska, Stanisława Biernacka, Joanna Reruch, Elżbieta Kulas. Ponadto, 
przez cały czas trwania imprezy otwarty był sklepik z ciastami domowymi przygotowany przez studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zdjęciu młodzi artyści z żarowskiej podstawówki.

Entuzjastycznie do wielkiego grania przyłączyli się również najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Wśród 
orkiestrowych gadżetów do nabycia była zmywarka, kalendarze, zegary, koszulki, breloki, zestaw porcelany, 
płyty, torby, talony do kosmetyczki, serwisu komputerowego, na sesję fotograficzną i wiele innych.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali również lokalni sportowcy. Drużyna samorządowców 
zmierzyła się z reprezentacją żarowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej w towarzyskim meczu piłki siatkowej. Wśród zawodników 
byli radni Rady Miejskiej, pracownicy żarowskiego Urzędu Miejskiego, nauczyciele i młodzi radni. Pojedynek zakończył się 
zwycięstwem Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jednak nie wynik był tutaj najważniejszy, tylko dobra zabawa.

Sympatycy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w godzinach popołudniowych tłumnie przybyli do żarowskiego 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu, gdzie rozpoczęło się wielkie koncertowanie. Na scenie zagrała Żarowska Orkiestra 
Dęta, zespół Żarowianie, Chór ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, Maciej Pasternak, Barbara Chodyniecka, 
Maciej Wiciński. Specjalnie dla mieszkańców zatańczyły również zespoły dziecięce: Zumba Kids oraz Zespół Taneczny 
z Kalna. Na zdjęciu ognista zumba w wykonaniu zespołu Zumba Kids. 
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Są energiczni i spontaniczni. 
Nie stronią od ambitnych za-
dań, bo – jak sami przyznają 
– sołtys to brzmi dumnie. Za 
dotychczasową i pełną poświę-
cenia pracę na rzecz swojego 
sołectwa sołtysi z gminy Ża-
rów w poniedziałek, 5 stycz-
nia odebrali podziękowania 

Sołtysi zakończyli kadencję
Jest ich siedemnastu. Organizują życie we wsiach, aktywizują 

ich mieszkańców i pracują na rzecz lokalnego społeczeństwa. 
Na co dzień, oprócz zawodowych obowiązków często sami wy-
znaczają sobie zadania. Aranżują życie na wsi, organizują ze-
brania wiejskie, zbierają podatki, integrują i wreszcie po prostu 
zwyczajnie służą dobrą radą. 

Każdy sołtys jest jak głowa rodziny. Wie o tym doskonale Łukasz Brańka, 
sołtys Pożarzyska, który prywatnie też stoi na czele swojej rodziny. 

od burmistrza Leszka Micha-
laka. I po raz ostatni spotkali 
się w takim składzie. Ruszył 
już cykl wyborczych spotkań, 
podczas których to mieszkań-
cy wsi zadecydują, komu po-
wierzyć funkcję gospodarza 
sołectwa. – Sołtysowanie to 
praca dla aktywnych społecz-

Uśmiech i dobra rada to Jego życiowe motto, które również wciela w pracę 
sołtysa. Podziękowanie od burmistrza Leszka Michalaka, na zdjęciu odbiera 
sołtys Pyszczyna Ryszard Pawlik.

ników. Każdy sołtys pracuje 
na sukces swojego sołectwa. 
Jesteście liderami swoich wsi, 
pracujecie z pasją i dla dobra 
wszystkich mieszkańców. Przez 
minione cztery lata to właś-
nie Wy byliście najbliżej lokal-
nej społeczności i najbardziej 
dostrzegaliście ich potrzeby. 

Dziękuję za wywiązanie się 
z tej odpowiedzialności – gra-
tulował żarowskim sołtysom 
burmistrz Leszek Michalak.

Funkcja, jaką pełnią przynosi 
wiele satysfakcji, ale nie jest 
też łatwym zajęciem. – To nie 
praca, tylko misja – uśmie-
cha się Łukasz Brańka, sołtys 
Pożarzyska, strażak i społecz-
nik. I dodaje - Ale żeby ją peł-
nić, trzeba kochać swoją wieś. 
Trzeba być pasjonatem i dą-
żyć do tego, żeby sołectwo się 
rozwijało. Do tego potrzebna 
jest pomoc mieszkańców. Jak 
się nie ma ludzi, którzy po-
magają, to w pojedynkę nic 
się nie zdziała. W ludziach 
jest siła. Cieszę się, że rów-
nież w naszej wsi nie brakuje 
takich społeczników. Dziękuję 
za tą czteroletnią współpra-
cę. W roli żarowskich soł-
tysów doskonale odnajdują 
się również Ci, którzy po raz 
pierwszy pełnili funkcję go-
spodarza swoich wsi. – Być 
dobrym sołtysem, to znaczy 
lubić ludzi i lubić to, co się ro-
bi – Krystyna Popek, sołtys 
Mrowin podaje uniwersalną 
receptę na dobrego społeczni-
ka. - Traktuję swoją pracę jako 
służbę, z której korzysta wieś. 
Sołtys to taki lokalny patriota, 
który potrafi współpracować 

Na terenie gminy 
Żarów pracuje sie-
demnastu sołtysów. 

Do ich obowiązków należy 
głównie pobór podatków od 
mieszkańców, organizacja 
zebrań wiejskich, uczestni-
ctwo w naradach sołtysów, 
spotkaniach i uroczystoś-
ciach gminnych, przekazy-
wanie ważnych informacji 
z gminy, zarządzanie 
funduszem sołeckim oraz 
organizacja życia społeczne-
go na wsi. Od dwudziestu 
jeden lat sołtysi świętują na 
Balu Sołtysa. 

z mieszkańcami, Radą Sołecką, 
radnymi i burmistrzem. Trzeba 
znaleźć z nimi wspólny język, 
znać słowo: dziękuję i słowo: 
przepraszam. W dzisiejszych 
czasach bardzo ważny jest 
kompromis, bo w przeciwnym 
razie wciąż kłócilibyśmy się, 
jeden chciałby mieć wszystko, 
a drugi nie dostałby nic, tak 
nie można działać w lokalnej 
społeczności. W Kalnie „rzą-
dzi” również kobieta-sołtys, 
Janina Jarosz, dla której to 
także był debiut na tym stano-
wisku. – Jak oceniam swoją 
czteroletnią służbę? To na-
prawdę bardzo ciężka praca 
społeczna i wymagająca po-
święcenia. A dzień czasami jest 

za krótki, żeby zrealizować to, 
co się wymarzyło. Dzięki fun-
duszowi sołeckiemu, ale prze-
de wszystkim żmudnej pracy 
naszych społeczników z Kalna 
wiele z tych marzeń stało się 
rzeczywistością –przyznaje 
Janina Jarosz, sołtys Kalna.

 ˕ W kolejnym numerze 
gazety podamy nazwi-
ska wszystkich nowych 
sołtysów oraz przedsta-
wicieli Rad Sołeckich. 
A w każdym następnym 
sołtysi opowiedzą na 
łamach gazety o swojej 
roli, pracy i pasji. 

Magdalena Pawlik 

To był dobry rok, bo coraz 
więcej nowoczesnego sprzętu 
technicznego zasiliło ich jedno-
stki. Strażacy z Wierzbnej do-
łączyli do elity polskiej służby 
ratowniczej, kiedy zostali włą-
czeni do Krajowego Systemu 

Strażacy podsumowali rok
Zwykle na miejscu zdarzenia to oni są pierwsi. Podejmu-

ją się każdej interwencji i są zawsze gotowi do niesienia 
pomocy. Ich jednostki dysponują nowym i specjalistycznym 
sprzętem, a i sami strażacy są coraz lepiej wyszkoleni. Za 
nimi kolejny udany rok trudnej społecznej służby. 

Ratownictwa Gaśniczego. Po-
zyskano kolejne wozy straża-
ckie, które trafiły do druhów. 
Strażacy ochotnicy w sobotę, 
10 stycznia podczas spotkania 
opłatkowego w Bukowie pod-
sumowali ostanie dwanaście 

miesięcy swojej pracy. – Je-
dnostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych mają za sobą ko-
lejny dobry rok. Przy pożarach, 
wypadkach i najróżniejszych 
zdarzeniach druhowie mogli 
wykorzystywać specjalistycz-
ny sprzęt. Mogli sami czuć się 
bezpieczniej i nieść pomoc naj-
bardziej potrzebującym. Równie 
ambitne plany chcemy reali-
zować również w tym roku. 
Po raz pierwszy w historii do 
strażaków trafi zupełnie nowy 
wóz strażacki. Mamy zapew-
nienie o współfinansowaniu tej 
inwestycji, jak i zakupów in-
nych sprzętów, które naszym 

strażakom, przy realizowaniu 
tej społecznej misji są niezbęd-
ne – mówił podczas spotkania 
wszystkich druhów w Bukowie 
burmistrz Leszek Michalak.

Nowe, lepsze sprzęty to prze-
de wszystkim gwarancja sku-
tecznej interwencji. To szansa 
na stuprocentowe powodzenie 
akcji. I na udzielenie szybkiej 
pomocy. Dzięki wsparciu finan-
sowemu gminy, Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy 
i województwa każdego roku 
do żarowskich jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych trafia 
dużo nowego sprzętu. – W tym 
roku mamy zamiar utrzymać 

poziom bezpieczeństwa na po-
dobnym poziomie. W sejmiku 
województwa dolnośląskiego 
na zadania związane właś-
nie z bezpieczeństwem zabez-
pieczyliśmy ponad 2 miliony 
złotych. Będziemy rozmawiać 
z poszczególnymi jednostkami, 
jakie jest ich zapotrzebowanie 
na ten rok. Wspólnie będzie-
my wspierać Ochotnicze Stra-
że Pożarne, bo to one czuwają 
nad bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców. Dużej ilości wy-
padków, pożarów, anomalii po-
godowych nie unikniemu, lecz 
przy dobrym wyszkoleniu, wy-
posażeniu i owocnej współpra-

cy możemy znacznie ograniczyć 
ich skutki – zaznaczał Marek 
Dyduch radny sejmiku woje-
wództwa dolnośląskiego.

Na terenie gminy Żarów 
funkcjonuje siedem jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
zlokalizowanych w Pożarzy-
sku, Wierzbnej, Imbramowi-
cach, Żarowie, Bukowie, Kalnie 
i Mrowinach. Z roku na rok ich 
kondycja jest coraz lepsza. 
Bo każdy nowy rok przynosi 
zmiany i kolejne pomysły, któ-
re z pomocą życzliwych osób 
udaje się realizować. 

Magdalena Pawlik 

W minionym roku do żarowskiej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych trafiła 
nowoczesna kamera termowizyjna. Był to pierwszy tak profesjonalny sprzęt, 
który w swojej strażackiej służbie mogli wykorzystywać żarowscy druhowie.

Strażacy z żarowskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być dumni 
ze skutecznie podejmowanych interwencji. Na spotkaniu opłatkowym w Bukowie 
strażacy ochotnicy usłyszeli słowa podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę.

Strażacki opłatek to już tradycja w gminie Żarów.

Zarząd OSP w Bukowie dziękuję wszystkim druhom za pomoc w orga-
nizacji i przygotowaniu spotkania opłatkowego. Szczególnie serdeczne 
podziękowania składa Paniom, które pracowały w kuchni i piekły ciasta. 

       
 

Prezes OSP w Bukowie Patryk Ganczarek
Naczelnik OSP w Bukowie Wiesław Surnik
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podziękowaniem – mówi Iza-
bela Niżyńska z Rady Sołe-
ckiej Pożarzyska.

» RoZMAitości

Trzy zabytkowe figury 
z kościoła pod wezwa-

niem Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Bu-
kowie odzyskają utracony 
blask. Trwają właśnie prace 
renowacyjne figur z ołtarza 
głównego. 

Dzięki zaangażowaniu księ-
dza proboszcza Mariusza 
Walasa parafia otrzymała 
pieniądze z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu w kwocie 24 
tysięcy złotych. Dotacja i nie-
wielki wkład własny parafian 
pozwoliły na realizację zada-

nia „Renowacja trzech figur 
z ołtarza głównego w kościele 
w Bukowie: św. Augustyna, 
św. Wawrzyńca i Boga Ojca 
w Parafii Rzymskokatolickiej 
pod wezwaniem św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika 
w Bukowie”. - Pozyskiwane 
środki finansowe zdaniem nie-
których parafian nie są duże, 
ale dzięki nim systematycznie 
przywracana jest świetność 
kolejnych obrazów i rzeźb, 
które po zakończeniu remon-
tu będą wspaniale prezento-
wały się w kościele – mówi 
Urszula Ganczarek, miesz-
kanka Bukowa.

Nie płacisz za wywóz 
śmieci z terenu swojej 

posesji? Zmieniła się licz-
ba domowników w twoim 
gospodarstwie domowym? 
Mieszkasz już w innej nie-
ruchomości? 

Nie zgłosiłeś tych informa-
cji w deklaracji śmieciowej? 
Będziesz musiał złożyć wy-
jaśnienie. Pracownicy żarow-
skiego Urzędu Miejskiego 

rozpoczynają kontrole da-
nych, podawanych przez 
mieszkańców w deklaracjach 
śmieciowych. Kto i co będzie 
kontrolował? – Kontrolą ob-
jęte zostaną przede wszystkim 
te gospodarstwa domowe, 
gdzie występują rozbieżno-
ści pomiędzy liczbą osób 
zameldowanych a tą, która 
wykazana została w deklara-
cji śmieciowej. Każdy właś-
ciciel nieruchomości, który 

nie zweryfikował takich da-
nych, a na dzień dzisiejszy 
zameldowane są w jego go-
spodarstwie osoby tam nie 
zamieszkujące będzie musiał 
złożyć wyjaśnienie. Takie wy-
jaśnienie będą musieli także 
złożyć właściciele nierucho-
mości, którzy zadeklarowa-
li, że ich gospodarstwa czy 
budynki są niezamieszkałe, 
a z naszych informacji wy-
nika, że występuje tam zuży-

cie wody – wyjaśnia Michał 
Działowski z Referatu Inwe-
stycji i Dróg Urzędu Miej-
skiego w Żarowie. 

Przypominamy, że każdy 
właściciel nieruchomości ma 
14 dni, aby dokonać zmian 
w swojej deklaracji śmie-
ciowej. - Mieszkańcy, którzy 
złożyli deklaracje i uiszczają 
opłaty za śmieci w Urzędzie 
Miejskim, właśnie tam po-
winni zgłosić wszelkie zmia-

ny. Najemcy lokali gminnych 
składają stosowne oświad-
czenia w Referacie Gospo-
darki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego, a właściciele lo-
kali mieszkalnych informują 
o zmianach zarządcę, zarząd 
wspólnoty mieszkaniowej lub 
spółdzielnię mieszkaniową. 
Każdy, kto bezzasadnie od-
mówi złożenia wyjaśnienia 
może zostać ukarany karą 
porządkową, która wynosi 

do 2.800 złotych – przypomi-
na Tomasz Kuska Inspektor 
ds. gospodarki komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie.

Druki deklaracji śmieciowej 

można pobrać ze strony 

internetowej www.um.zarow.pl 

lub w pokoju nr 10 Urzędu 

Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik 

Deklaracje śmieciowe pod kontrolą

Zabytkowe figury 
przejdą renowację

Na zdjęciu jedna z zabytkowych figur z kościoła w Bukowie. 

Tuż po feriach we wszyst-
kich żarowskich pod-

stawówkach rozpoczną się 
zapisy do pierwszych klas. Na-
bór do pierwszych klas oraz 
oddziałów przedszkolnych po-
trwa do końca marca. 

– Do pierwszej klasy przyj-
mować będziemy wszystkie 
dzieci urodzone w 2008 roku 
i sześciolatki z rocznika 2009. 
Nasza placówka prowadzi rów-
nież rekrutację do oddziałów 
przedszkolnych. Trafią tutaj 
pięciolatki urodzone w 2010 
roku. W pierwszej kolejności 
przyjmować będziemy dzieci 
z obwodu szkoły: Żarowa, Ła-
żan, Mikoszowej, Przyłęgowa, 

Krukowa, Mielęcina, Zastruża, 
Pyszczyna, Bożanowa, Kalna, 
Kalna-Wostówka i Wierzbnej 
– wyjaśnia Urszula Rurarz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Dla wszystkich dzieci do-
jeżdżających, zamieszkałych 
w obwodzie szkoły, poza mia-
stem Żarów gmina zapewnia 
stały i bezpłatny transport. 

Zapisy prowadzone będą od 
1 lutego w sekretariacie szkoły 
przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie, 
w godz. od 8.00 do 15.00 lub 
telefonicznie pod nr tel. 74 858 
04 82 i 74 858 03 82. 

Magdalena Pawlik 

Zapisy do pierwszej klasy

Świetlice wiejskie zamie-
niają się wtedy w bajkową 
krainę. - To fantastyczny czas 
nie tylko dla dorosłych, ale 
przede wszystkim dla naszych 
pociech. Dziś nasza świetlica 
wypełniła się księżniczkami, 
wróżkami, strażakami, czaro-
dziejami i innymi kolorowymi 

Karnawał w pełni!

Na zdjęciu najmłodsi uczestnicy zabawy karnawałowej w Pożarzysku

Kto powiedział, że w karnawale mogą 
bawić się jedynie dorośli? Najmłod-

si mieszkańcy gminy Żarów corocznie 
uczestniczą w tradycyjnych zabawach 
karnawałowych, które organizują dla 
nich mieszkańcy wsi. 

postaciami z bajecznego świa-
ta. W takich strojach najmłod-
si bawili się na tradycyjnej 
zabawie karnawałowej. Nie 
zabrakło konkursów, zaba-
wy przy muzyce i oczywiście 
Świętego Mikołaja, który roz-
dawał prezenty. Na wszystkich 
czekały także słodkości przy-

gotowane przez panie z Rady 
Sołeckiej. Uśmiech na twarzy 
dzieci był dla nas najlepszym 

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny ograniczony do właścicieli i najemców lokali w budynku nr 8, 8a, 11 i 11a 
przy ul. Sportowej w Łażanach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
przeznaczonej pod garaż, położonej w Łażanach

Nr działki
Pow.
w  m2 Nr KW

Forma oddania 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wys. 
wadium

Godz. 
rozpocz.

293/17 32 SW1S/00019315/3 Sprzedaż na własność 1.800 zł 180 zł 9 00

Przetarg został ograniczony  na wniosek mieszkańców  

1. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli  na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. 
Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 12  lutego  2015r. włącznie. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się 
w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z  ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia po-
datku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych  i geodezyjnych oraz dokumentacji związanych z przygoto-
waniem działki do sprzedaży w kwocie łącznej  2.315,60  zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łażany posiada funkcję określoną symbolem A.45RM/MN – teren zabudowy  zagrodowej 
i mieszkaniowej.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu. 
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału peł-
nomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich 
akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
14. Postąpienie wynosi 200 zł.
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Siedlimowice
Ozdobno-użytkowy ogród 

usytuowany nie bezpo-
średnio przy samym pała-
cu w Siedlimowicach, ale 
w pewnej od niego odle-
głości, uwieczniony zo-
stał na rysunku autorstwa 
F.B.Wernera z 1 połowy 
XVIII wieku. Nie wiado-
mo czy założenie, którego 
„ozdobność” lub repre-
zentacyjność ograniczała 
się do regularnego układu 
dróg wysadzanych drzewa-
mi oraz wysokim i niskim 
żywopłotem jakimi wysa-
dzano kwatery, powstało 
wcześniej w ciągu XVII 
wieku. Niewątpliwie najno-
wocześniejszym elementem 
w tym ogrodzie, świadczą-
cym o przystosowaniu się 
do ówczesnych wymogów, 
jakie stawiano przed ogro-
dami dworskimi była duża 
przeszklona szklarnia, prze-

znaczona do hodowli roślin 
egzotycznych.

Przekomponowanie ogro-
du oraz utworzenie parku 
w Siedlimowicach wiąże 
się z wielką przebudową 
pałacu, jaka miała miejsce 
w latach 1873-75. Park 
o powierzchni ok. 6,70 ha 
(w tym staw 0,35 ha) zało-
żono po wschodniej i pół-
nocnej stronie pałacu. Dużą 
rolę w kompozycji tego par-
ku odegrała naturalna rzeź-
ba terenu. Wykorzystano 
tu głęboki spadek terenu 
znajdujący się po wschod-
niej stronie pałacu, na dnie 
którego znajduje się staw 
widoczny już na rysunku 
F.B.Wernera. Usytuowa-
nie pałacu ponad terenową 
skarpą zostało wykorzysta-
ne przez projektanta celem 
lepszej, bardziej monu-
mentalnej ekspozycji bu-
dynku. Dobudowano więc 

z tej strony masyw kaplicy 
i wysokiej wieży z widoko-
wym balkonem zdobionym 
rzeźbami gryfów, skąd roz-
taczał się widok na całość 
założenia parkowego.

Charakterystyczny dla 
omawianego parku jest 
drzewostan leśny w połu-
dniowej części i park kra-
jobrazowy otaczający staw. 
Osie kompozycyjne i wnę-
trza ogrodowe zatarte zo-
stały na skutek znacznego 
rozwoju drzew i krzewów 
pochodzących z samo-
siewu. Obecnie park jest 
całkowicie zaniedbany z za-
rośniętymi drogami. Częś-
ciowo zachował się mur 
ogrodzeniowy oddzielający 
dawny ogród, a z elemen-
tów wodnych staw i sieć 
rowów koło drogi. Wiek 
drzew w parku ocenić moż-
na na ok. 100-120 lat z tym, 
że występują pojedyncze 

drzewa starsze i młodsze 
z samosiewu. Drzewostan 
parkowy zachował się 
w stanie dostatecznym, 
ale rozwój znacznej czę-
ści drzew uległ zahamo-
waniu na skutek rozwoju 
krzewów i form młodocia-
nych drzew pochodzących 
z samosiewu. Szczególnie 
cenne z uwagi na walory 
widokowe i estetyczne są 
pojedyncze egzemplarze 
drzew w bezpośrednim oto-
czeniu pałacu i nad stawem. 

W drzewostanie dominują 
następujące gatunki drzew: 
świerk pospolity, dąb szy-
pułkowy, lipa drobnolistna, 
klon pospolity, jesion wy-
niosły, olsza czarna, grab 
pospolity, platan klonolist-
ny (4 sztuki), kasztanowiec 
biały (3 sztuki), sosna wej-
mutka (1 sztuka), miłorząb 
dwuklapowy (1 sztuka).

Z porównania stanu obec-
nego ze stanem historycz-
nym wynika, że na obszarze 
parku nastąpiły znaczne 

zmiany. W szczególności 
zatarciu uległ dawny układ 
założenia parkowego na 
skutek bujnego rozwoju 
krzewów i drzew z samo-
siewu. Park pomimo, że 
zubożony pozostał w gra-
nicach pierwotnych. Nie 
nastąpiły zmiany w cha-
rakterze zabudowy terenu 
parku, co jest czynnikiem 
sprzyjającym przy wskaza-
nej renowacji parku w daw-
nych granicach. W okresie 
po II wojnie światowej po-
za budynkiem pałacu ule-
gły zniszczeniu i zostały 
rozebrane budynki szklar-
ni umieszczone na pogra-
niczu parku. Równocześnie 
uległy zniszczeniu drobne 
elementy architektury par-
kowej, a zwłaszcza zabudo-
wa wzgórza widokowego.

Opracowanie 
Bogdan Mucha Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu

Parki przypałacowe w Mrowinach i Siedlimowicach częśĆ II

Ferie to jedna z najbardziej wyczeki-
wanych przerw w roku szkolnym. 

Brak szkoły, zero lekcji i co najważniej-
sze można spokojnie odpocząć od szkol-
nych obowiązków. Nie warto te dwa 
tygodnie przesiedzieć przed telewizo-
rem czy monitorem komputera. 

Na okres dwutygodniowej laby dla 
wszystkich dzieci oraz młodzieży Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu, biblioteka, 
Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 
i świetlice środowiskowe przygotowały 
wiele zajęć i warsztatów. Ferie w mie-
ście wcale nie muszą być nudne. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu
Zimowe ferie w ośrodku kultury upłyną 

pod znakiem zajęć muzycznych, plastycz-
nych, sportowych i w pracowni ceramicz-
nej. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 
godz. 10.00 rano (19.01 – zajęcia plastycz-
ne, 20.01 – zajęcia plastyczne, warszta-
ty muzyczne, turniej piłki nożnej, 21.01 
– zajęcia plastyczne, turniej chińczyka, 
22.01 – zajęcia ceramiczne, warsztaty 
muzyczne, 23.01 – nauka toczenia na 
kole garncarskim, 26.01 – turniej tenisa 
stołowego, warsztaty muzyczne, 27.01 
– turniej w szachy, warsztaty muzyczne, 
28.01 – turniej w unihokeja, warsztaty 
muzyczne, 30.01 – turniej w badmintona

Biblioteka
Tegoroczne ferie w żarowskiej biblio-

tece upłyną pod hasłem „Nuda tak, ale 
nie w bibliotece”. Najmłodsi będą mogli 
się o tym przekonać uczestnicząc w zaję-
ciach plastycznych, konkursie plastycz-

nym „Maska Karnawałowa” i zabawach 
z chustą animacyjną Klanzy. W ramach 
zajęć feryjnych w bibliotece będzie można 
również oglądać filmy i bajki na dużym 
ekranie Wideoteka Młodego Człowieka, 
rozwiązywać zagadki, rebusy, krzyżów-
ki i układać puzzle. Biblioteka zaplano-
wała także Dzień Kubusia Puchatka (20 
stycznia), podczas którego zorganizowane 
zostaną zabawy ruchowe do muzyki „Ja-
dą, jadą misie”, słuchanie oraz śpiewa-
nie piosenek o Kubusiu, rozwiązywanie 
zagadek, zajęcia plastyczne, ćwiczenia 
relaksacyjne i czytanie wierszyków. Bi-
blioteka zaprasza najmłodszych czytelni-
ków w wieku od 6 do 12 lat codziennie 
w godz. 10.00-14.00.

Żarowskie Stowarzyszenie 
„Edukacja” 
Ciekawy program wypoczynku zimo-

wego dla najmłodszych mieszkańców 
gminy przygotowało  Żarowskie Stowa-
rzyszenie „Edukacja” w ramach zajęć or-
ganizowanych przez Świetlicę Wsparcia 
Dziennego „Cztery Pory Roku”. W pro-
gramie zimowego odpoczynku będzie 
wyjazd do kina do Świdnicy, na basen 
w Świebodzicach, do wrocławskiego 
ZOO, wypad na sanki do Andrzejówki, 
zabawa na żarowskiej kręgielni oraz zaję-
cia sportowe. Wszyscy uczestnicy zimo-
wiska mają zapewnione drugie śniadanie 
oraz obiad. Atrakcyjne wyjazdy zostały 
zaplanowane w pierwszym tygodniu fe-
rii od 19 do 23 stycznia.

Świetlice środowiskowe
Oferta zajęć przygotowana przez opie-

kunów żarowskich świetlic środowisko-
wych jest równie bogata i różnorodna

- Słoneczko Kalno: lepienie mega bał-
wana, zabawy na powietrzu, bitwa na 
śnieżki, kulig, ognisko z kiełbaskami 
przygotowane przez Radę Sołecką, zaję-
cia świetlicowe, turniej wiedzy o Kalnie 
i gminie Żarów, konkurs w rozwiązywa-
niu na czas rebusów i krzyżówek, gry 
i zabawy, zajęcia taneczne. Podczas ferii 
dzieci zaprezentują jasełka na spotkaniu 
noworoczno-opłatkowym.

- Dziupla Kanarka Mrowiny i Jagód-
ka Wierzbna: zima i jej uroki (sporty 
zimowe, zabawa śniegiem, mini kulig, 
sporty zimowe i zasady bezpiecznego 
z nich korzystania), zajęcia plastyczne 
(prace z wykorzystaniem surowców 
ekologicznych, malowanie farbami, wę-
glem, pastelami, wykonywanie biżute-
rii z filcu, muliny, koralików, origami, 
kirigami, prace grupowe na dużym pa-
pierze, konkurs na najpiękniejszą pracę 
zimową), wspólne kucharzenie na weso-
ło, Dzień Kubusia Puchatka (spotkanie 
z bohaterami bajek Alana Alexandera 
Milne), Dzien Babci i Dziadka, gry i za-
bawy na dobry klimat w grupie, zaba-
wy muzyczno-ruchowe, integracyjne, 
gry strategiczne i planszowe.

- Euroclub Siedlimowice: wspólne 
świętowanie Dnia Babci i Dziadka, bu-
dowanie karmników, w poszukiwaniu 
zimy (zajęcia na świeżym powietrzu), 
turniej gier planszowych, zabawy rucho-
we, poznawanie zasad w ruchu drogo-
wym, dyskoteka na zakończenie ferii.

Jak spędzić ferie? OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) 

zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Miejską w  Żaro-

wie uchwały Nr III/16/2014 z  dnia 23 grudnia 2014r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów. 

W  związku z  podjęciem uchwały podaję do publicznej 

wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 

ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

i  jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu 

do opracowania powyżej wymienionego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejsco-

wego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska 

dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 12 lute-

go 2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamko-

wa 2, 58 – 130 Żarów. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę 

i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
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STYCZEŃ
Trzeci w plebiscycie
Podczas 79. edycji plebiscytu 

Przeglądu Sportowego na naj-
lepszego sportowca roku Paweł 
Fajdek zajął trzecie miejsce. Zwy-
ciężyła Justyna Kowalczyk przed 
Kamilem Stochem. W 2013 ro-
ku wychowanek ULKS Zielony 
Dąb Żarów został mistrzem świa-
ta w rzucie młotem. Zwycięstwa 
przyniosły również występy pod-
czas Uniwersjady i Challeng’u IA-
AF. Paweł Fajdek jest drugim 
żarowianinem po Stefanie Lelet-
ko, który stanął na podium presti-
żowego plebiscytu na najlepszego 
sportowca Polski. W 1982 roku 
rekordzista oraz mistrz świata 
w podnoszeniu ciężarów zajął 
również trzecie miejsce.

Mecz noworoczny
Jak co roku żarowscy piłka-

rze i przyjaciele weszli w Nowy 
Rok z mocnym, sportowym ak-
centem. Na zaproszenie Prezesa 
KS Zjednoczonych Żarów Jacka 
Kaletowskiego wielu znanych pił-
karzy wzięło udział w meczu no-
worocznym.

Na boisku Orlik w Żarowie wy-
biegli reprezentanci Polski – Ja-
nusz Gol, Arkadiusz Piech, były 
zawodnik pierwszoligowy Jaro-
sław Lato oraz piłkarze i przyja-
ciele KS Zjednoczonych Żarów.

Zawodnicy przekazali koszul-
ki klubowe i piłki, które zostały 
zlicytowane podczas 22. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Akrobaci z medalami
Zawodnicy sekcji akrobatyki 

sportowej GCKiS w Żarowie zdo-
byli trzy medale podczas Finału 
Dolnośląskiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Akrobatyce. Srebrny 
krążek zawisł na szyi Julity Ziem-
kiewicz oraz Miłosza Kołodziej. 
Z brązowym medalem wrócił 
Oktawian Żydek. W klasyfikacji 
drużynowej dziewcząt, reprezen-
tantki Żarowa zdobyły 5. miejsce. 
Chłopcy sklasyfikowani zostali tuż 
za podium, na 4. pozycji.

Paweł Fajdek w minionym sezonie 
zdobył tytuł wicemistrza Europy 
oraz ustanowił nowy rekord Polski

Podsumowanie Roku Sportowego
Oddajemy w Państwa ręce podsumowanie roku sportowego. 

W telegraficznym skrócie zawarliśmy sukcesy, jak również po-
rażki sportowców gminy Żarów na różnych arenach sportowych.

LUTY
Zwycięstwo małych piłkarzy
Piłkarze Szkółki Piłkarskiej 

GCKiS w Żarowie okazali się naj-
lepsi, zwyciężając podczas turnieju 
PLAY4-FUN rozegranego w Wał-
brzychu. W zawodach wystąpiły 
drużyny: SP GCKiS Żarów, AP 
Nysa Kłodzko, KS Talent Bole-
sławiec, MKS Szczawno-Zdrój, 
AP Victoria Wałbrzych, FA Wał-
brzych, FA Świdnica.

Skład SP GCKiS  Żarów: J. 
Garbacz, W. Łuczak, N. Sobel, 
K. Zadrożny, K. Boniowski, D. 
Haraszczuk.

Dołharz w kadrze
Jakub Dołharz został kadrowi-

czem województwa dolnoślą-
skiego w szachach. Żarowianin 
reprezentujący KSz Polonię Wroc-
ław został zakwalifikowany na 
podstawie finalistów obecnych 
Mistrzostw Polski Juniorów.

KKZ Zaskoczeni Żarów z ty-
tułem mistrzowskim

Po trzech latach przerwy tytuł 
mistrzowski Żarowskiej Ligi Fut-
salu Electrolux Cup wrócił do pił-
karzy KKZ Zaskoczeni Żarów. 
Drugie miejsce przypadło Czarne-
mu Lotosowi, na trzecim miejscu 
podium stanęli zawodnicy Wek-
tor Świdnica.

Skład zwycięzców: J. Suski, M. 
Buryło, G. Chłopek, A. Ciupiń-
ski, B. Duszyński, N. Gałązka, Ł. 
Jernutowski, P. Koluśniewski, M. 
Kołodziej, S. Okarma, Ł. Waw-
rzyniak, P. Zyl.

MARZEC
Udany start
W Żarowie rozegrano ostatnią 

9. rundę XI Międzypowiatowej 
Ligi Szachowej. Tytuł mistrzow-
ski obronili zawodnicy Gambit 
I MDK Świdnica. Drugie miej-
sce znów dla Żarowa. Tym razem 
wiceliderem całego cyklu rozgry-
wek została drużyna juniorów. Na 
czwartym miejscu znaleźli się se-
niorzy żarowskiego klubu. Goniec 
Żarów–juniorzy: D. Daniel, D. 

Mozol, J. Dołharz, W. Zaremba, 
H. Zaremba. Goniec Żarów–se-
niorzy: A. Adamek, M. Bieszczad, 
M. Cygan, J. Woźny, K. Serwin.

Podium dla Gońca
Dobiegły końca rozgrywki wał-

brzyskiej kl. Okręgowej w sza-
chach. Drugi zespół Gońca Żarów 
z dorobkiem 12. punktów zajął 
trzecie miejsce. Goniec III Żarów 
zakończył rywalizację na przed-
ostatnim 9. miejscu. Awans do III 
Ligi uzyskał zespół WOK Wał-
brzych. Goniec II Żarów: M. 
Bieszczad, M. Cygan, D. Mozol, 
J. Woźny, A. Adamek, C. Stec. 
Goniec III Żarów: M. Garbacz, K. 
Serwin, H. Król, W. Zaremba, A. 
Piciński, T. Koprowski, E. Domi-
nik, D. Bieszczad, H. Zaremba, J. 
Dołharz, Z. Komorowski.

Goniec spada do IV ligi
Pomimo ambitnej postawy 

i zwycięstwu nad zespołem Me-
wy Goliszów, Goniec Żarów 
ostatecznie opuścił szeregi III Dol-
nośląskiej Ligi Szachowej. Tytuł 
mistrzowski zdobył Giecek Rad-
ków. Goniec Żarów: D. Daniel, W. 
Kowalczuk, M. Szmyd, C. Stec, Z. 
Zieliński, P. Borowski, H. Rychlik.

KWIECIEŃ
Srebro Pudłowskiego
Wojciech Pudłowski zdobył 

srebrny medal podczas Mistrzostw 
Dolnego Śląska Kadetów w bok-
sie. W finale skrzyżował rękawice 
ze starszym zawodnikiem Gwardii 
Wrocław Patrykiem Urbańskim. 
Po bardzo emocjonującym poje-
dynku, zawodnik Polonii Świdnica 
musiał uznać wyższość swojego 
przeciwnika, zdobywając tym sa-
mym tytuł wicemistrza Dolnego 
Śląska.

Mistrzowie województwa
Patryk Kąsik oraz Kamil Wo-

łek okazali się najlepsi, zwycię-
żając swoje kategorie wiekowe 
podczas dolnośląskiego finału 
biegów przełajowych zrzeszenia 
LZS. To kolejny sukces młodych 
biegaczy. Regularne zwycięstwa 
w biegach gminnych pokazały, iż 
zdobycie mistrza województwa 
nie było przypadkiem.

MAJ
Starty szachistów
Zwycięstwem zakończył się 

start Jakuba Dołharza w II turnieju 
z cyklu Wrocławskiego Krasnala. 
Podczas finału dolnośląskiego lice-
aliady Przemysław Borowski oraz 
Damian Daniel reprezentujący II 
LO w Świdnicy uzyskali awans 
do Mistrzostw Polski.

Do bogatej kolekcji medali Mi-
strzostw Dolnego Śląska w sza-
chach, Damian Daniel po raz 
pierwszy w karierze dołączył 
krążek z najszlachetniejszego 
kruszcu. Mistrzostwa w szachach 
szybkich odbyły się w Żarowie.

Medalista Mistrzostw Polski
Marek Barabasz (11 l.) został 

podwójnym medalistą 32. Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
warcab 100-polowych. Brązowy 
medal zdobył w turnieju głów-
nym, srebrny w grze błyskawicz-
nej. Osiągnięty rezultat gwarantuje 
mu prawo udziału w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Europy.

Wielki sukces Zjednoczonych
W pojedynku Dawida z Golia-

tem pierwszy zespół ligi okręgo-
wej KS Zjednoczeni Żarów rozbił 
przedostatnią ekipę w tabeli - Spar-
tę Ziębice 0:6, uzyskując na ko-
lejkę przed końcem sezonu awans 
do IV ligi!

CZERWIEC
Potwierdził klasę
Damian Daniel należy do ści-

słej czołówki szachistów Dolnego 
Śląska. Udowodnił to podczas mi-
strzostw województwa w szachach 
błyskawicznych. Na zakończenie 
kariery juniora został najlepszym 
Dolnoślązakiem.

Udanie w makroregionie
W zakończonych w Lubniewi-

cach Mistrzostwach Makroregio-
nalnych Młodzików w szachach 
srebrny medal zdobył Jakub Doł-
harz.

LIPIEC
Wędkarski talent
Niezwykły sukces osiągnął 

Kacper Ochman. W rozegranych 
Mistrzostwach Okręgu PZW Wał-
brzych w dyscyplinie spławiko-
wej do lat 14 zwyciężył i uzyskał 
awans na Mistrzostwa Polski.

SIERPIEŃ
Wicemistrz Europy
Podczas lekkoatletycznych mi-

strzostw Europy Paweł Fajdek 
w konkurencji rzut młotem zdo-
był srebrny medal. W Zurychu lek-

koatleta posłał młot na odległość 
82,05 m. Zwyciężył mistrz olim-
pijski z Londynu Kristian Pars.

Zagrają w najlepszych pol-
skich klubach

Patryk Klimala (16 l.) oraz Sła-
wosz Stencel (15 l.) od nowego 
sezonu piłkarskiego zasilą czo-
łowe polskie kluby występujące 
w Centralnej Lidze Juniora. Kli-
mala wybiegnie na boisko w ko-
szulce Legii Warszawa, Stencel 
zasili szeregi Lecha Poznań. Obaj 
są absolwentami Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Dzierżonio-
wie. Swoją przygodę z piłką 
nożną zaczynali w klubie KS 
Zjednoczeni Żarów.

Rekord Polski Pawła Fajdka
Paweł Fajdek podczas 5. Me-

moriału Kamili Skolimowskiej 
poprawił 13-letni rekord Polski 
należący do Szymona Ziołkow-
skiego. W Warszawie na Stadio-
nie Narodowym wychowanek 
ULKS Zielony Dąb Żarów po-
słał młot na odległość 83,48 m.

WRZESIEŃ
Mali multimedaliści
Krystian Rossa oraz Martyna 

Janaszek zdobyli swoje kolej-
ne złote medale w zawodach 
Judo. Podczas V Otwartych 
Mistrzostw Judo w Żarowie 
wystąpiło ponad 200 zawodni-
ków. Zawodnicy UKS Judoka 
Imbramowice regularnie zdo-
bywają medale w dużych im-
prezach sportowych.

PAŹDZIERNIK
Złoto w boksie
Wojciech Pudłowski okazał się 

najlepszy podczas 14. Turnieju 
Bokserskiego o Puchar Miasta So-
kolov (Czechy). Reprezentujący 
Dolny Śląsk pięściarz stoczył bar-
dzo ciężkie pojedynki, w których 
ostatecznie zwyciężył.

Spory talent
Kolejny sukces na korcie od-

niósł dziesięcioletni Oliwier Hanc 
zajmując pierwsze miejsce w Ot-
wartych Mistrzostwach Tenisa 
Ziemnego w Kędzierzynie-Koź-
le (woj. opolskie).

Warcabowe sukcesy
Marek Barabasz potwierdził 

swoją klasę, zostając mistrzem 
województwa w warcabach 
100-polowych. Ubiegłoroczny 
wicemistrz Europy nie miał so-
bie równych w swojej kategorii 
wiekowej. Wśród reprezentantów 
gminy Żarów tuż za podium zna-
leźli się Ernest Sojski oraz Karoli-
na Marczyńska zajmując czwarte 
miejsca. Finał przeprowadzony zo-
stał w ramach XV Dolnośląskich 
Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.

LISTOPAD
Wypunktowały rywalki
Żeńska drużyna TKKF Chemik 

Żarów w pełni wykorzystała swo-
je atuty, dzięki czemu zwyciężyła 
w XVI Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Okręgu Wałbrzyskiego 
TKKF Sudety. W nieoficjalnych 
mistrzostwach województwa ama-
torek, siatkarki z Żarowa okazały się 
lepsze od ekip z Wrocławia, Leg-
nicy, Świdnicy oraz Jeleniej Góry.

GRUDZIEŃ
Powołania na zgrupowanie
Sześciu zawodników żarowskie-

go klubu siatkówki PCO Volley 
Żarów dostało powołanie na obóz 
sportowy kadry wojewódzkiej ka-
detów i juniorów. W gronie naj-
lepszych siatkarzy Dolnego Śląska 
znaleźli się: Mateusz Demcio, Ka-
mil Nowak, Kamil Skolimowski, 
Dorian Kowalczyk, Gracjan Gło-
wacki oraz Remigiusz Zubek.

Krzysztof Dutkiewicz

Kamil Wołek – złoty medalista wojewódzkich biegów przełajowych

Po 19 latach Zjednoczeni Żarów ponownie grają w IV Lidze

fo
t.
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